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95 100 000 forintért vásárolja vissza egy 
árverésen a csepeli önkormányzat azt a 
telket, amelyet egy magáncég szerzett 
meg tisztázatlan körülmények között 
tíz évvel ezelőtt. A cég három kétszin-
tes és három hatszintes blokkból álló 
luxus lakóparkot akart építeni, amivel 

tönkretették volna a csepeli Kis-Duna- 
part Budapesten is egyedülálló látvá-
nyát és környezetét. 

Az építkezés ellen sok ezer csepeli tilta-
kozott, de azt végül csak a gazdasági vál-
ság és a cég csődje tudta megakadályozni. 

Az önkormányzat tulajdonába visszake-
rülve most már biztos, hogy nem lesz a 
telken lakópark. Ehelyett meg fog meg-
szépülni és újulni a Kis-Duna-partnak 
ez a szakasza is. További részletekről, az 
üggyel kapcsolatos véleményekről követ-
kező számunkban olvashatnak. 

Március 31-én ült össze a csepeli önkor-
mányzat képviselő-testülete, ami Borbély 
Lénárd polgármester napirend előtti kö-
szöntésével kezdődött. Csepel polgármes-
tere azt a három rendőrt jutalmazta meg, 
akik február 29-én éjjel egy autós üldözés 
után fogták el a Csepel Plaza ékszerüzletét 
falbontással kirabló bűnözőket. Jutalmat 
kapott a közterület-felügyelet két munka-
társa is, bátor helytállásuk miatt.

Nagy Norbert rendőr törzszászlós, Győrfi 
István Krisztián és Verbói Patrik István őr-
mesterek mellett Borbély Lénárd két köz-
terület-felügyelőnek is köszönetet mondott. 
Megyesán Tamás és Firtl Gergely február 
20-án ártalmatlanítottak egy gázpisztolyos 
lövöldözőt, visszatartották őt a rendőrök ki-
érkezéséig, akik bilincsben vitték el a férfit. 

A testületi ülés országos ügyekről szóló 
aktuálpolitikai vitával kezdődött, a vá-
rosatyák többsége azonban a politikai 
vita helyett az önkormányzatra tartozó 

előterjesztések megtárgyalásáról döntött. 
Takács Krisztián MSZP-s képviselő pél-
dául előterjesztést nyújtott be, amelyben 
gyermekeink jövőjéért aggódik, azonban 
a képviselő testületi ülésre nem ment el. 
A napirendek között döntés született a 
kerületi katasztrófavédelmi kirendeltség 
támogatásáról. Ebből informatikai eszkö-
zöket vásárolnak, rendezvényt szerveznek 
és a helyi tűzoltóság főbejáratának lép-
csőjét javítják meg. Immár évek óta sta-
bil az önkormányzat pénzügyi helyzete: a 
városatyák most arról döntöttek, hogy az 
átmenetileg szabad pénzeket – 2,5 milli-
árd forintot – kincstárjegyben fogják a fel-
használásukig kamatoztatni. 

A rendkívül népszerű csepeli műfüves 
futballpályák számának bővítésére is be-
nyújtott pályázatot a csepeli önkormány-
zat. A Magyar Labdarúgó Szövetség által 
biztosított lehetőségnek köszönhetően 
már négy szabadtéri futballpálya épült 
a kerületben (Hollandi út, Lajtha iskola, 

Nagy Imre ÁMK, Katona József Álta-
lános Iskola), most pedig a Kölcsey és a 
Vermes iskolák udvarán létesülhet újabb 
közösségi tér a sportolni vágyók számá-
ra. Az MLSZ a beruházás 70%-át állja, 
a fennmaradó 30% önerőt az önkormány-
zat fizeti. 

A csepeli iskolák azonban nem csak műfü-
ves pályákkal gazdagodhatnak, hanem in-
formatikai eszközökkel is. Az elmúlt évek-
ben több iskolában is lecserélésre kerültek a 
gyerekek által tanórán használt számítógé-
pek. Most újabb két intézmény, a Kazinczy 
Ferenc és a Katona József általános iskolák 
fejlesztése történik meg, mintegy 5.600.000 
forint értékben.

Mindemellett március 30-án az önkor-
mányzat Szociális, Egészségügyi és 
Fogyatékosügyi Bizottsága döntött arról, 
hogy hat szociális és tíz piaci alapú lakásra 
is pályázatot illetve versenytárgyalást ír ki 
az önkormányzat.

Döntött az önkormányzat: piaci és szociális lakáspályázat is lesz

Ülésezett a képviselő-testület

AKtuálIS

Nem lesz lakópark a Kis-duna-parton

Tíz év alatt minden lepusztult a kiárusított Napközis Táborban
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A Tanítanék Mozgalom és  
Pukli István által meghir-
detett április 30-ai vad-
sztrájkon az ország 6284 
iskolájából 140-250 okta-
tási intézményből vettek 
részt. Ez az iskolák 2-4%-át 
teszi ki. Csepelen többnyi-
re Pukli korábbi párttársai 
voltak a csatlakozók. 

Az MSZP és a DK politikusai 
és szimpatizánsai – összesen 
közel száz fő – a Jedlik Ányos 
Gimnázium bejáratánál gyűl-
tek össze tiltakozni az oktatási 
reform és a Klik ellen. Noha 
az ő beszámolójuk szerint csak 
három diák csatlakozott hozzá-
juk a 696-ból, a magát civilnek 
nevező mozgalom a Jedliket is 
beleszámította a tiltakozásban 
részt vevő iskolák közé. 

Az oktatási rendszer reformja 
már az évezred első évtizedé-
ben halaszthatatlanná vált, de 
csak az Orbán-kormány kezdte 

meg azt a gazdasági csőd el-
kerülése után. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(Klik) azért jött létre 2013-
ban, hogy a bizonytalan önkor-
mányzati finanszírozás helyett 
az iskolák stabil működését, az 
oktató-nevelői munka nyugodt 
feltételeit, a diákok zavartalan 
oktatását garantálja. Fontos cél 
volt, hogy az ország minden 
pontján ugyanolyan minősé-
gű oktatást, illetve pedagógiai 
szak- és szakmai szolgáltatást 
kapjanak gyermekek. Egyúttal 
a tanárok bérfelzárkóztatása is 
megkezdődött. A Klik prob-
lémák tömegét oldotta meg, 
nagysága, központosítottsága és 
gyors felállítása miatt viszont 
számos gyermekbetegséget is 
generált. 

Az oktatási reform szüksé-
gességét a tanári szervezetek 
többsége nem kérdőjelezi meg, 
a felmerült problémákról pe-
dig a kormány kerekasztal- 

tárgyalásokat folytat. Ennek 
következménye, hogy az intéz-
ményfenntartó megváltozik: 
a jelenlegi Kliket egy kevésbé 
centralizált, rugalmasabb szer-
vezet fogja váltani. Úgy tűnik 
azonban, hogy a Pukli István 
nevével fémjelzett mozgalom, 
az őt támogató Soros György-
féle „civilek” és a balliberális 
pártok nem javítani szeretnének 
a rendszeren, hanem az oktatási 
reform és a kormány megbuk-

tatását tűzték célul. A csepeli 
MSZP-ben is megfordult Pukli 
hosszú ideig nem is akart tárgya-
lóasztalhoz ülni. A mozgalma 
ráadásul a Gyurcsány-kormány 
idején fennálló rendszert próbál-
ja visszaállítani, amely a tanári 
szervezetek döntő többsége sze-
rint visszalépés lenne. Gyanít-
hatóan ennek köszönhető, hogy 
a Tanítanék Mozgalom akcióján 
a pártokon és szimpatizánsai-
kon kívül csak körülbelül min-
den ezredik-tíz-ezredik érintett 
tanár vagy diák vett részt. En-
nek ellenére az oktatáspolitika 
szakmai szereplői a köznevelési 
kerekasztal munkájában vesz-
nek részt, és ide várják az ut-
cára vonulókat is. ● Csepel.hu

Botrányos jelenetekkel tarkí-
tott bírósági tárgyalás zajlott 
a csepeli lakásmutyiperben 
március 31-én. Az egyik ta-
nút 100 ezer forintos rendbír-
sággal sújtotta a bíró, miután 
folyamatosan zavaros válaszo-
kat adott, illetve megtagadta 
a vallomástételt. A szocialis-
ta önkormányzathoz köthető 
„csepeli lakásmutyi” ügyében 
az ügyészség Szenteczky János 
mellett még négy személy el-
len emelt vádat. Valamennyien 
Szenteczkynek, a Csepeli Va-
gyonkezelő Zrt. egykori vezér-
igazgatójának üzlettársai vagy 
beosztottjai voltak.

A vádirat szerint Szenteczky Já-
nos, a Csevak akkori vezérigaz-
gatója rászorulók helyett kivéte-
lezett személyeknek játszott át 
szociális bérlakásokat. Minden 
ügyletet titokban tartottak, mi-
közben szociális lakáspályázat 
alig volt. A lakásokat a bérlők 
beköltözése előtt, több millió 
forint közpénzből teljesen felújí-
tották, majd a piaci ár töredéké-
ért eladták a bérlőknek. Külön 
része a pernek, hogy a felújításo-
kat sok esetben fiktív számlák-
kal igazolták.

A március 31-ei tárgyaláson a 
bíróság tanúként hallgatott meg 

egy fiatal hölgyet, aki 2009-ben 
kapott törvénytelen módon egy 
kétszobás lakást a Völgy utcá-
ban. Az akkor 21 éves hölgy 
egyedülálló volt, lakáskérvényt 
adott be a Csevakhoz. Bár ek-
kor nem volt lakáspályázat, 
kérvényét – elmondása szerint 
– Szenteczky János aláírásá-
val mégis elfogadták, így egy 
közpénzből teljesen felújított és 
rendbe tett lakást kapott. Később 
a hölgy 4 millió forintért, tehát 
a piaci ár töredékéért meg is vá-
sárolta a lakást. Csakhogy a nő 
a bíró több kérdésére sem tudott 
válaszolni. Így például nem em-
lékezett arra, mennyi volt a rezsi, 

illetve a lakbér, valamint hogyan 
és kinek fizette azt. Szerinte  
a nagynénjétől kapott kölcsön 
4 millió forintot, abból vásárol-
ta a lakást. Tanúként hallgatták 
meg az említett nagynénit is, 
aki a bíró kérdéseire előbb nem 
tudott, aztán nem is akart vála-
szolni. A bíróság ezért 100 ezer 
forint rendbírsággal sújtotta. 

Szenteczky János korábban 
számtalanszor hangot adott an-
nak, hogy végre a bíróságon 
tisztázza majd magát, de eddig 
egyetlen ellene folyó perben sem 
tett vallomást. Az MSZP csepeli 
elnökét, budapesti alelnökét más 
perekben eddig négy bűncselek-
mény elkövetésében találta a bí-
róság bűnösnek.

Csepelen a párttársak 
sztrájkoltak Puklival

Botrány Szenteczky tárgyalásán

AKtuálIS

Pukli támogatói, volt párttársai a Jedlik előtt: Dobák Ist-
ván (MSZP), Horváth Gyula (DK), Takács Mónika (MSZP), 
Szenteczky János (MSZP), Takács Krisztián (MSZP) és 
Borka-Szász Tamás (DK)
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Életének 87. évében hosszan tartó sú-
lyos betegség után elhunyt Kertész 
Imre. A Nobel-díjas írót 2016. március 
31-én, hajnali 4 órakor budapesti ott-
honában érte a halál.

1929. november 9-én született Budapes-
ten. 1944. június 30-án, tizennégy éve-
sen Auschwitzba deportálták. Megjárta a 
buchenwaldi koncentrációs tábort, majd 
a lágerek felszabadítása után, 1945-ben 
hazatért Magyarországra. 1955 és 1960 
között keletkezett írásai egy részét beépí-
tette az 1960-tól 1973-ig írt első regényé-
be, a Sorstalanságba. A nyolcvanas évek-
ben írói és műfordítói munkái jelentették 
megélhetését, a sikert csak az évtized 
második fele és a magyarországi rend-
szerváltás hozta meg számára. Lelkes 
fogadtatásra talált német nyelvterületen, 
összegyűjtött művei 1999-ben a Rowohlt 
Kiadó gondozásában jelentek meg. 1998 
óta a darmstadti Deutsche Akademie für 
Sprache und Dichtung tagja; a Digitális 
Irodalmi Akadémia alapító tagja.

2002-ben a világon először magyar íróként 
Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. 
A Svéd Akadémia döntése indoklásában 
így írt: „egy írói munkásságért, amely az 
egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója 
a történelem barbár önkényével szemben.” 
Kertész Imre 1975-ben megjelent, díjazott 

műve, a Sorstalanság máig az egyik leg-
fölkavaróbb és leghitelesebb holokauszt-
regény. Főbb művei között van A kudarc, 
a Kaddis a meg nem született gyermekért, 
Felszámolás, a K. dosszié, Gályanapló, Va-
laki más: a változás krónikája, Európa nyo-
masztó öröksége, A végső kocsma, A néző 
– feljegyzések 1991-2001.

Számos elismerés mellett Kertész Imrét 
1989-ben József Attila-díjjal tüntették ki, 
1997-ben Kossuth-díjat kapott és elnyerte a 
lipcsei könyvvásár nagydíja és a Budapes-
ti Nemzetközi Könyvfesztivál nagydíját. 
Herder-díjjal tüntették ki 2000-ben, egy év-
vel később pedig a német Becsületrenddel. 
2002-ben Budapest díszpolgára lett, 2003-
ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztjét vehette át, majd a Goethe-

emlékérmet. 2004-ben a párizsi Sorbonne, 
2005-ben a berlini Freie Universität dísz-
doktora lett. 2014-ben megkapta a Magyar 
Szent István Rendet.

A nyolcvanhárom éves korában elhunyt 
egykori államminiszter, politikus, egye-
temi tanár a huszadik század nagy tanúja 
volt, Messziről jött, távolra jutott. Pozsgay 
Imre a rendszerváltozás környékén vég-
zett munkájával kitörölhetetlen nyomot 
hagyott a magyar történelemben. Most, 
amikor összegezni kell, sokan csonkának 
érzik a pályáját, azt mondják és írják róla, 
hogy ha köztársasági elnök lett volna, ta-
lán a szabad és független Magyarország 
első néhány esztendeje is másképp alakul. 
Pozsgay Imrében mi elsősorban a mindig 
nyugodt, szívélyes, érző embert gyászol-
juk. Jól emlékszünk arra is, hogy hosszú 
életében bárhogyan alakultak az esemé-

nyek, mindig a magyarság szolgálatát 
tekintette elsőrangú feladatának. Akkor 
is, amikor a Hazafias Népfront főtitkára-
ként segítette a népi mozgalmat, akkor is, 
amikor bátran kimondta 1956-ról, amit 
mások csak gondolni mertek, akkor is, 
amikor a Kárpát-medencében és a nagy-
világban nemzeti ügyek mellé szegődött. 
Megrendülten fogadtuk halálának hírét, 
és miközben felidézzük alakját, egyúttal 
sok erőt és vigaszt kívánunk a gyászoló 
családtagoknak és a barátoknak.  

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

Németh Szilárd, országgyűlési képviselő, 

a Fidesz alelnöke
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Elhunyt Kertész Imre

Pozsgay Imre emléke

KeRtéSz A mIgRácIóRól

„Gyilkos világ kezdődik, rasszizmus, nacionalizmus; Európa kezdi felismerni, hová 
juttatta őt liberális bevándorláspolitikája. Hirtelen ráébredtek, hogy olyan állatfaj-
ta, amelyet multikulturális társadalomnak hívnak, nem létezik. Érdekes paradox 
zsákutca: miközben az Európai Uniót kibővítik, az Unió egyes országai beszűkül-
nek. A várható törvények ellentétben állnak az Unió alkotmányával, másrészt ki 
tagadná alapvető fontosságukat. Az a baj, hogy nem differenciálnak: külön tör-
vények illetnék meg a szabad polgárt, és más törvényeknek kellene vonatkozniuk 
a muzulmánokra. Ez azonban kirekesztő politika lenne. Viszont lehetetlenség el-
gondolni, hogy, mondjuk, Franciaország két-három emberöltő múlva muzulmán 
ország legyen.”
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Az iskola, a kórház, a Városliget csak 
ürügy a kormány elleni támadásra – je-
lentette ki Németh Szilárd, a Fidesz or-
szággyűlési képviselője. A gyerekek, a 
betegek és a zöldgondolat csak eszközök 
az ellenzék kezében, hogy folyamatos po-
litikai balhét lehessen csinálni. Szerinte 
ugyanez történt március 22-én, a víz vi-
lágnapján is, amikor a baloldali média 
Szabó Szabolcsra és Szigetvári Viktorra, 
az Együtt politikusaira hivatkozva támad-
ta a rezsicsökkentés politikáját. A baloldal 
pénzügyi trükkökkel elfeledett gigavesz-
teségekről, többezres elbocsátásokról, 
tönkretett állami vízi közművekről állít 
valótlanságot, és a vízszolgáltatásnál is 
vissza akarja állítani a rezsicsökkentés 
előtti árakat – mondta Németh Szilárd.

A csepeli képviselő arról is beszámolt, 
hogy a kormány még 2012 végén döntött 
a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején 
drasztikusan megemelt lakossági rezsi-
költségek jelentős mértékű csökkentéséről. 
Az akkori felmérések egyértelműen kimu-
tatták, hogy egy átlagos magyar család a 
havi bevételeinek minimum 30 százalé-
kát, de gyakran több mint a felét költötte 
el rezsiköltségekre. A magyar fogyasztók 
fizették Európa legdrágább gázárát és má-
sodik legdrágább villamos energia árát. 
Németh szerint nem volt ez másképpen 
az ivóvíz-szolgáltatásnál sem. Míg 2002-
ben egy köbméter víz ára 112 forint volt 
a fővárosban, addig 2013-ban, már 192 
forintos köbméterenkénti árról kellett vég-
rehajtaniuk a rezsicsökkentést. Így ma már 
a budapesti fogyasztók csak 172 forintot 
fizetnek egy köbméter ivóvízért. 

A képviselő szerint hazánk igen jó 
adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy 
minden magyar háztartás jó minőségű, 
egészséges ivóvízhez tudjon hozzájutni, 
rendszeres szolgáltatás-kimaradás vagy 
éppen jelentős mértékű hálózati meghi-
básodás nélkül. A rezsicsökkentés mér-
tékét pedig minden ágazatban úgy sike-

rült meghatározni, hogy az, a szolgáltatás 
minőségét és az ellátás biztonságát egy-
általán ne tudja negatívan befolyásolni 
– zárta gondolatait Németh Szilárd, majd 
köszönetet mondott a vízszolgáltatásban 
dolgozó szakemberek munkájáért.

Az emberekben azonban fölmerül a kér-
dés, hogy ha jó minőségű vízhez tudnak 
hozzájutni a magyar fogyasztók, ráadá-
sul kedvező, rezsicsökkentett áron, akkor 
miért riogatják a fogyasztókat. Németh 
Szilárd erről is kifejtette véleményét la-
punknak.

A több, mint három éve kezdett rezsicsök-
kentést nem csak a külföldi tulajdonú nagy 
közműszolgáltatók vezetői, de a brüsszeli 
bürokraták és a magyar ellenzéki pártok is 
élesen bírálták, jajveszékelve kritizálták. 
Brüsszel, a multik és a hazai baloldali poli-
tikusok és magukat „függetlennek szakér-
tőknek” hazudók egyenesen számos ágazat 
teljes bedőlését jósolták, de minimum or-
szágos szintű ellátási problémákat, illetve 
a szolgáltatás minőségének romlását vizio-
náltak előre, ijesztgetve ezzel a magyar fo-
gyasztókat. Ezzel szemben azonban nézzük 

meg, hogy mit tapasztaltak a magyar ház-
tartások. Nagycsaládosoknál évi több mint 
negyed millió forintos rezsi megtakarítás 
jelentkezett. Úgyis fogalmazhatunk, hogy 
a szolgáltatók zsebéből átkerült a pénz a 
családokéba, oda, ahová való volt – mond-
ta az országgyűlési képviselő. Az infláció 
rekord alacsony – negyven éve nem tapasz-
talt – mélységbe zuhant, ma is 1 százalék 
körüli. A szabadon elkölthető pénz meg-
növekedése és a vasárnapi multikat érintő 
zárva tartás a magyar tulajdonú kiskeres-
kedelmi forgalom töretlen bővülését hozta. 
Egyértelműen bebizonyosodott a Fidesz 
által képviselt rezsicsökkentés politikája 
mind gazdasági, mind pedig társadalmi, 
szociális szempontból nézve is sikeres, és 
a magyar emberek által támogatott. A kép-
viselő szerint ezért támadja azt agresszív és 
cinikus módon az ellenzék, ezért születnek 
a fent említett hazug cikkek, és ezért kap-
ják az elvtársak a támogatást és az útmuta-
tást Brüsszelből és a multiktól. Senkinek se 
legyen kétsége afelől, hogy ők a 2010 előtti 
világot hoznák vissza a rezsipolitikában is. 
De amíg Fidesz-kormány van, addig ma-
rad a rezsicsökkentés – szögezte le a végén 
Németh Szilárd.

Németh Szilárd: Ameddig Fidesz-kormány van, addig marad a rezsicsökkentés

Parlamenti vita az ivóvízről

A szolgáltatók zsebéből 
átkerült a pénz a családokéba, 
oda, ahová való volt

Németh Szilárd: A baloldal pénzügyi trükkökkel vissza akarja állítani a rezsi-
csökkentés előtti árakat
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A nemzeti otthonteremtési közössé-
gekről szóló törvény ismételt elfoga-
dásával immáron teljessé vált az ott-
honteremtési program.

A kormány elképzelései között az egyik 
legfontosabb a családi otthonteremtési ked-
vezmény, vagyis a csok, amelynek lényege, 
hogy idén január elsejétől a három vagy an-
nál több gyereket nevelők, illetve vállalók 
tízmillió forint vissza nem térítendő támo-
gatást igényelhetnek új lakás építésére vagy 
vásárlására, ráadásul államilag támogatott 
hitelt is kaphatnak legfeljebb 3 százalékos 
kamat mellett. A használt lakásokra is ked-
vezőbb feltételekkel igényelhető az otthon-
teremtési kedvezmény. Egy gyerek eseté-
ben ez 600 ezer forint, két gyermek esetén 1 
millió 430 ezer forint, három gyermek után 
2,2 millió forint, négy vagy több gyermek 
után pedig 2 millió 750 ezer forint. A há-
rom gyermeket nevelők vagy vállalók ese-
tében pedig az sem kizáró ok, ha már van 

saját ingatlanjuk. A támogatást azok a csa-
ládok is igénybe vehetik, ahol a házastársak 
egyike már betöltötte a 40. életévét. 

Fontos megemlíteni, hogy januártól 27 szá-
zalékról öt százalékra csökkent az új laká-
sok áfája, így az új ingatlant építő magán-
személyek az idei évtől öt millió forintos 
plusz támogatásban részesülhetnek, ráadá-
sul azok a magánszemélyek is örülhetnek, 
akiknek már folyamatban van az építkezés. 

A most bevezetni kívánt NOK-kal a kor-
mány újfajta módon szeretné támogatni 
azokat, akiknek lakáscélú megtakarításaik 
vannak: az állam az éves befizetések után 
harminc százalékos támogatást biztosít, 
amely legfeljebb évi háromszázezer fo-
rintot jelent. Ez három millió forintos tá-
mogatást is jelenthet tízéves időtávlatban, 
ami jelentősen több, mint a lakástakarék-
pénztári befizetésekhez nyújtott állami tá-
mogatás. A NOK-hoz csatlakozó tagok a 

hagyományos lakástakarék-pénztárakhoz 
hasonlóan kötelezettséget vállalnak egy 
meghatározott összeg befizetésére, előre 
meghatározott ütemben, ám az új lakás vá-
sárlásához a megtakarításon felül még hi-
ányzó összeget a közösség kamatmentesen 
előlegezi meg azoknak a tagoknak, akiket 
sorsolással választanak ki a több mint tíz 
éves futamidő alatt. A sorsolások leegysze-
rűsítve úgy működnek, mint a gépkocsi-
nyeremény-betétkönyvek, vagyis a tagok 
megelégednek a betétükre egy minimális 
kamattal, cserébe esélyt kapnak, hogy ki-
sorsolják a nevüket és nyerjenek egy autót. 

Jó eséllyel juthatnak lakáshoz a csepeli 
családok is, ha a NOK-ot választják. A cse-
peli ellenzék viszont továbbra sem támo-
gatja a magyar családok otthonhoz jutását. 
Nem meglepő, hiszen éppen a baloldal volt 
az, amelyik 2002-ben eltörölte az otthonte-
remtési támogatást, belekényszerítve ezzel 
a devizahitelekbe az embereket. Ennek kö-
szönhetően 2002 és 2010 között 150 mil-
liárdról 3000 milliárdra nőtt a lakossági 
devizahitelek állománya. ● Takó Szabolcs

A Rzeczpospolita című lengyel 
napilap értesülései szerint a CIA 
a lengyel belbiztonsági szolgá-
latnak küldött figyelmeztetésé-
ben Varsót, Berlint és Budapes-
tet is lehetséges terrortámadások 
helyszíneként említette. Korábbi 

nem hivatalos sajtóértesülések 
szerint a CIA március közepén 
figyelmeztette a lengyel biz-
tonsági erőket, hogy „egyebek 
között Berlinben, Budapesten és 
Varsóban fennáll a szervezett 
tömegrendezvények idején vég-

rehajtandó párhuzamos támadá-
sok” veszélye. Bakondi György, 
a miniszterelnök belbiztonsági 
főtanácsadója azt mondta: a kor-
mány a lengyelországi sajtóhí-
rekből értesült a fenyegetésről. 
Szerinte a fenyegetésre irányuló 

információkat komolyan ve-
szik, és soha nem gondolják, 
hogy nem történhetnek további 
terrorakciók. Arra a kérdésre, 
hogy a terrorkészültségi fokoza-
tot megemelik-e, azt válaszolta, 
ennyi információ alapján még 
nem indokolt a készültségi fo-
kozat megemelése. Továbbra is 
a 3-as, közepes fokozatú terror-
készültség, valamint a tömeges 
bevándorlással összefüggésben 
elrendelt országos válsághely-
zet van érvényben. 

otthonteremtés Csepelen is

Terrorkészültségben: 
marad a hármas fokozat

teRRoRFoKozAtoK

4-es (alacsony) fokozat: ha az ellenőr-
zött vagy részben ellenőrzött informá-
ciók alapján az Európai Unió, illetve az 
Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 
(NATO) tagállamában terrorcselekmény 
elkövetésének veszélye áll fenn, a cselek-
mények természete, kiterjedése, valamint 
hatásai előre nem határozhatók meg és 
Magyarországnak nemzetközi vagy szö-
vetségesi közreműködési kötelezettsége 
áll fenn a veszély elhárításában, illetve ke-
zelésében.

3-as (közepes) fokozat: ha az ellenőrzött 
vagy részben ellenőrzött információk a 
fenyegetettség szintjének növekedésére 
utalnak vagy az EU, illetve a NATO tag-
államában, vagy a szomszédos államok 
valamelyikében terrorcselekményt kö-
vettek el, amelynek hatásaként Magyar-
ország fenyegetettségének növekedése 
valószínűsíthető. 
 
2-es (magas) fokozat: akkor kell elrendel-
ni, ha az ellenőrzött vagy részben ellen-
őrzött információk Magyarország konk-

rét veszélyeztetettségére utalnak vagy 
Magyarországot fenyegető terrorcselek-
mény közvetlen bekövetkezésére utaló, 
konkrét információk állnak rendelkezésre.
 
1-es, legmagasabb (kritikus) fokozat: ha 
Magyarország területén vagy Magyaror-
szág területére is kiható, súlyos következ-
ményekkel járó terrorcselekményt követ-
tek el vagy Magyarország területén olyan 
súlyos következményekkel járó egyéb 
esemény történik, amelynél felmerülhet 
a terrorizmussal való összefüggés.
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Csepelen a szerszámgépgyártás 
a Weiss Manfréd Művek kere-
tein belül kezdődött 1929-ben. 
Ezt a hagyományt az 1970-es 
években a még ma is prospe-
ráló cég, az Excel Csepel Szer-
számgépgyártó Kft. folytatta. 
Ám míg 1975-ben 10 ezren 
dolgoztak ebben az iparág-
ban, mára számuk jelentősen 
lecsökkent: körülbelül ezer fő 
foglalkozik szerszámgépgyár-
tással – ebből több százan ke-
rületünkben. Jelenleg az Excel 
Csepel fő profilja a speciális 
igényeket kiszolgáló célgépek 
kifejlesztése és gyártása. Szomi 
Iván, a cég ügyvezetője kérdé-
sünkre elmondta, 2016-ban új 
divízióval bővülnek: gázturbi-
nás áramfejlesztő rendszerek 
szériagyártásába kezdenek. Az 
Eximbank támogatta beruhá-
zás termékeit az Orosz Állam-
vasutak számára készítik. A 
projekt gondosan előkészített 
munka eredménye: hat magyar 
mérnök az Amerikai Egyesült 
Államokban ismerkedett meg  
a fejlesztési folyamatokkal.  
Ezt a tudást hamarosan itthon 
kamatoztathatják és átadhatják 
az új munkatársaknak, akik-
re az új divízió beindításához, 
üzemeltetéséhez szükség van.

S hogy kiket keresnek? Olya-
nak jelentkezését várják, akik 
két hónapon belül munkába 
állnak. (Az ügyvezető elmond-
ta, a legjobban annak örülne, 
ha csepeli munkavállalókat 
tudnának foglalkoztatni.)

Az újgenerációs fejlesztésű 
rendszerek legyártásához az 
alábbi munkaerőkre van szük-
sége az Excel Csepelnek:
•	 villamos- és gépészmérnök 

(7-8 fő): akár friss diplomás 
pályakezdők jelentkezését is 
várják; fontos, hogy beszélje-
nek angolul

•	 beszerző	 munkatárs (3-4 
fő): feltétel az angol nyelv-
tudás

•	 szerelő (24 fő): a munkához 
nem szükséges felsőfokú 
végzettség; közülük kerül-
nek ki a későbbiekben a mű-
vezetők

Amit	 ajánlanak: versenyké-
pes jövedelem és előrelépési 
lehetőség, kétműszakos mun-
karend a csepeli, ún. „nagy-
pontosságú csarnokban”

Az Excel Csepellel az érdek-
lődők	 április	 12-én	 az	 állás-
börzén	találkozhatnak.

Excel Csepel: 
új munkatársakat 
keresnek

Európai Szociális
Alap

ÁLLÁSBÖRZE
A XXI. KERÜLETBEN

a VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 
„ÚT A MUNKAERŐPIACRA” PROJEKT keretében, 

a Budapest Főváros Kormányhivatala 
XXI. Kerületi Hivatala és Foglalkoztatási Főosztálya 

szervezésében

A VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezé-
sű kiemelt projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 
XXI. Kerületi Hivatala és Foglalkoztatási Főosztálya Budapest 
XXI. kerület Csepel Önkormányzata támogatásával állásbörzét 
tart. Az állásbörze célja, hogy a térségben elősegítse a munka-
adók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat 
biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. Az állásbörzét 
munkaerő-piaci tanácsadásokkal és tájékoztató szolgáltatásokkal 
egészítjük ki, és az érdeklődő álláskeresőknek bemutatjuk a 
VEKOP 8.1.1 projekt által nyújtott lehetőségeket.

2016. április 12-én, kedden 9 órától 12 óráig
a Radnóti Miklós Művelődési Házban 

(1214 Budapest, Vénusz utca 2.)
 

ÁLLÁSAJÁNLATOK ÁLLÁSKERESŐKNEK
ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGVÁLTOZOTT MUN-

KAKÉPESSÉGŰ ÁLLÁSKERESŐKNEK
Több száz álláshely a legkülönbözőbb munkakörökben!

PÁLYA- ÉS MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS 
ÁLLÁSKERESŐKNEK

A VEKOP 8.1.1 PROJEKT-TÁMOGATÁSI 
LEHETŐSÉGEI 

EURES-TANÁCSADÁS

MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓNYÚJTÁS

ÖNÉLETRAJZÍRÁS 

További információért forduljon a Budapest Főváros Kormányhi-
vatala XXI. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályához a 
fmkmansfeld@lab.hu e-mail címen vagy a 06-1/277-1033-as 
telefonszámon.

A HATÉKONYABB ELHELYEZKEDÉSE ÉRDEKÉBEN 
ÖNÉLETRAJZÁT HOZZA MAGÁVAL!

Foglalkoztatási Főosztály 
VEKOP 8.1.1-15 Projektszervezet
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. – 
1364 Budapest, Pf. 244 
Telefon: +36 (1) 477-5700 
Fax: +36 (1) 477-5800
E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu 
Honlap: http://fovaros.munka.hu; 
http://www.kormanyhivatal.hu
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Már korábban is hírt adtunk lapunkban 
arról, hogy megrongáltak néhány olyan 
buszmegállót, amelyeket kerületi is-
kolások rajzai díszítenek. Sajnos, most 
is erről kell beszámolnunk: ismét fal-
firkák csúfítanak el néhány, gyerekek 
készítette rajzot. Ahogy a Városgazda 
szakemberétől megtudtuk, lakossági 
bejelentések alapján is értesülnek arról, 
a kerület mely részén történik ilyen tí-
pusú rongálás. Bár létezik olyan anyag, 
amellyel az adott felületet kezelve nem 
lehet már festékkel lefújni a falat, ám ez 
nagyon költséges eljárás. Így marad az 
elcsúfított felületek tisztítása: ez piaci 
áron 3-5 ezer forintos költséget jelent 

négyzetméterenként. Bár a Városgazda 
ezt a munkát alacsonyabb áron végzi 
el, de egy nagyobb terület megtisztítá-
sa így sem olcsó – az ÁMK fala esetén 
például több mint száz négyzetméteres 

Robbanás történt a II. Rákóczi Ferenc út 
49. szám alatt található épületben április 
4-én délelőtt, aminek következtében egy 
ott élő idős, kerekes székhez kötött asz-
szony meghalt. A baleset után percekkel 
megérkeztek a rendőrök, tűzoltók, mentők. 

Borbély Lénárd polgármester a helyszínen 
tartott rögtönzött sajtótájékoztatóján közöl-
te: az önkormányzat és a Csepeli Város-
gazda Zrt. munkatársai azonnal a balesetet 
szenvedett házhoz siettek, hogy a szüksé-
ges segítséget megadják. A többlakásos 
családi házba kilencen voltak bejelentve, 
ezenfelül pedig még egy személy lakott ott. 
A mentési munkálatok során a katasztrófa-
védők egy idős asszonyt találtak a romok 
között, aki életét vesztette. Egy szintén az 
épületben lakó anyuka és másfél éves gye-
reke túlélte a tragédiát, mert éppen a kert-
ben sétáltak. Amíg a lakók nem tudnak a 
lakásukba visszaköltözni, az ott élőknek az 
önkormányzat öt krízislakást ajánlott fel. 
Gondoskodtak az érintettek egészségügyi 
ellátásáról, élelmezéséről, a gyerekeket ját-
szóházba vitték. A bajba jutott lakók rend-
kívüli anyagi segítséget is kapnak.  

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy 
a tűzoltók megfeszített erővel kutattak a 
romok között. Két nyomkereső kutyát is 

bevetettek. Az épületben égési nyomot 
nem találtak. A szakértők szerint – való-
színűleg – gázrobbanás történt. 
● Csarnai Attila

A házban élőknek azonnali anyagi segítséget nyújtott a kerület önkormányzata

Robbanás a II. Rákóczi Ferenc úton

AKtuálIS

Ismét megrongálták 
a gyerekek rajzait

Szent István út – Kolozsvári  utca, buszmegálló
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falrészről volt szó. Lakókörnyezetünk 
tisztán tartása, a megszépített felülete-

tek megóvása mindannyiunk érdeke és 
feladata. Vigyázzunk értékeinkre!

Az idei évtől a hátrányos és 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek napi egyszeri, 
ingyenes étkezést kapnak az 
iskolai szünetekben is. A kor-
mány még tavaly döntött arról, 
hogy 2016-tól az önkormány-

zatoknak nemcsak nyáron, ha-
nem minden iskolai szünetben 
is gondoskodniuk kell erről. 
Az ingyenes étkeztetés költsé-
gét az állam állja, idén 4,5 mil-
liárd forintot fordítanak erre  
a költségvetésből. 

„A szünidei étkezést a szü-
lőknek kell kérelmezniük, és 
a jegyző állapítja meg a rá-
szorultságot” – tájékoztatta 
lapunkat Fatérné Rothbart 
Mária, a Humán Szolgálta-
tások Igazgatósága intéz-
ményvezetője. „A Családtá-
mogatási Irodában jelenleg 
84 hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű iskolásko-
rú gyermeket tartanak nyil-
ván. Idén a tavaszi szünetben 
adható ingyenes étkezésről 

tájékoztató levelet küldtek az 
iroda munkatársai a családok-
nak. Személyesen felkeresték 
az ügyfeleket otthonaikban, 
hogy a nyilatkozatok kitölté-
sében segítséget nyújtsanak. 
Ennek ellenére a 84 gyermek-
ből 10-en jelezték, hogy élni 
kívánnak az új lehetőséggel” 
– mondta el az intézményve-
zető. ● antal zsuzsa

A tavaszi szünetben 
a Nagy Imre ÁMK 
éttermében március 
24-én hárman, másnap 
egy gyermek, március 
29-én szintén egy fő 
étkezett

Nyolcvannégyből tízen jelezték, hogy élnének a lehetőséggel

Kevesen vették igénybe 
az ingyenes étkezést

AKtuálIS

NApoNtA egySzeR

Az önkormányzatok a ko-
rábbi években pályázatok 
útján vettek részt az ingye-
nes étkeztetésben, mos-
tantól állami támogatással 
kapják a rászorulók a napi 
egyszeri étkezést a szün-
idők idején. A jogszabály 
értelmében a tavaszi, őszi 
és téli szünetben legalább 
két munkanapon, míg 
nyáron legfeljebb 43 mun-
kanapon kell kötelezően 
étkezést biztosítaniuk az 
önkormányzatoknak az 
intézmények zárvatartása 
idejére.
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250 ezeR FoRINt
NyomRAvezetőI Díj 

A csepeli önkormányzat nettó 250 
ezer forint nyomravezetői díjat ajánl 
fel annak, aki érdemi információt tud 
nyújtani arról, ki követte el a cikkünk-
ben ismertetett rongálást. 

Bejelentéseket a rendőrségen, a  06-
20/453-9900  vagy a  06-70/460-
7242-es telefonszámon tehetnek. 

(Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 
nyomravezetői díj annak fizethető ki, 
aki a rongálást elkövető személlyel 
kapcsolatban olyan pontos adatok-
kal rendelkezik, melyek segítségével 
a rongáló azonosítható, bűnössé-
gére a gyanú megalapozottá válik, 
vagy akinek a segítségével az elkö-
vető személye a büntetőeljárásban 
ismertté válik.)

Szent István út – Királyerdei Művelődési Ház, buszmegálló
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Két kőkereszt megszentelésé-
re is sor került Csepelen hús-
vét előtt. Az egyik a HÉV-át-
járónál, a II. Rákóczi Ferenc 
út és a Betű utca keresztező-
désénél található: a keresztet 
1930-as felállítása óta a tör-
ténelem viharai és az időjárás 
alaposan megviselték. Akkor 
a település határát jelezte, 
mára szimbolikus jelentősége 
van: a Csepelre beérkező gép-
járműforgalom jelentős része, 
és a HÉV is elhalad előtte.  
A másikat, mely a Béke téri 
plébánia sarkánál áll, 1947-
ben állították, anyagát az idő 
vasfoga annyira kikezdte, 
hogy mindenképp újat kellett 
készíteni helyette.

A Betű utcai keresztnél kö-
szöntőt mondott Borbély Lé-
nárd polgármester. Méltatta 
Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő munkáját, hiszen 
ő kezdeményezte a keresztek 
megújítását. A polgármester 
kiemelte, hogy az önkormány-
zat a közterek megújításán be-
lül kiemelt figyelmet szentel a 
szakrális terek megújítására. 
A régi keresztek is méltóképp 
kerülnek elhelyezésre: a Betű 

utcai a helytörténeti gyűjte-
ményben kap helyet, a Béke 
téri pedig a plébánia udvarán 
kerül új helyre.

Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkár államtitkár köszöntőjét 
II. János Pál pápa gondolatai-
val kezdte, mellyel felhívta a 
figyelmet: a kereszt szimbó-
luma a reményre figyelmez-
tessen bennünket, ne pedig a 
szenvedésre. Az utak szélén 
felállított kereszteknek nagy 
hagyománya van nemcsak 
Magyarországon, de egész 
Európában, hogy aki nem tud 
eljutni a templomba, útközben 

az is mondhasson egy fohászt 
elhaladva előttük.

A Béke téri keresztnél Kis-
pál György atya szavaiból 
kiderült: az itteni kereszt ere-
detijét a második világhábo-
rú után állíttatta az ott lakó 
Frankovics család a világhá-
ború idején elszenvedett pusz-
tulás és a háború viharaiból 
való megmenekülés emlékére. 
● Miss Nándor

Keresztszentelések húsvét előtt 

A KeReSzt üzeNete

Mit sugároz a kereszt? „Hűséges az Isten!” (1 Kor.1,9), hű-
séges az emberhez – élete árán is! Mit sugároz a kereszt? 
Megbocsátást a káromlóknak: „Atyám, bocsáss meg ne-
kik, nem tudják mit tesznek.” (Lk.23,34) Gondoskodást a 
magára maradottaknak. Így tekint fuldokolva anyjára és 
szeretett tanítványára: „Nézd, a te fiad... nézd a te anyád.”  
(Jn.19,26) Feloldozást, újrakezdést az elrontott életűnek: „...
még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk.23,43) A szere-
tet erőforrása. Ezért volt bevésve már a Vezúvtól elpusztult 
pompei családi otthonban is. Az ókortól üzeni: „E jelben 
győzni fogsz!”

● Kispál György plébános

egyházI emléKműveK

A két kereszt a csepeli ön-
kormányzat nyolcmillió 
forintos támogatásával ké-
szült el, a kivitelezésben 
pedig oroszlánrészt vállalt 
a Csepeli Városgazda Zrt. 

A Németh Szilárd és utána 
a Borbély Lénárd vezette 
önkormányzat tizedik alka-
lommal segíti a kerületi egy-
házakat vallási emlékművek 
felállításában vagy helyreál-
lításában.

A csepeli önkormányzat – a kerületi közterek 
megszépítésén belül – kiemelt figyelmet szentel 
a szakrális terek megújítására is

A felső képen a Betű utcai, az alsó képen a Béke téri új 
kereszt megszentelése

egyházI élet
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A Betű utcánál állt keresztet a Királyerdei 
Művelődési házban állítják fel alapos res-
taurálás után. A Hungarocontrol Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-től az önkor-
mányzat egy tavalyi pályázaton 1,1 millió 
forintot nyert, melyet a kabinet a Király-
erdei Művelődési Ház kertjének megszé-
pítésére, és a kőkereszt restaurálására for-
dított. Molnár Krisztián intézményvezető 
elmondta: a helytörténeti gyűjtemény kö-
zelsége miatt méltó helyre kerül a feszület. 
A tavaly telepített szőlőültetvény mellett  
a kertben levő domb tetején helyezik majd 
el eredeti állapotában.

A helyreállítás nagy munka, hiszen a ke-
reszten Krisztus ónból készült szobra sé-
rült volt: bal kézfeje már rég nem volt meg, 
a testén is több repedés éktelenkedett, a 
feje fölötti INRI-felirat pedig hiányzott. 
A kereszt egy bazaltból készült, betonnal 
kiöntött alapzaton áll, amelyen egy műkő 
posztamens van, ezen olvasható a két állít-
tató, Szigeti Béla és Schneider József neve, 
valamint az állítás 1930-as dátuma.

„A restaurálás során a kőfelületeket le-
tisztítjuk, a Jézus-szobrot pedig megjavít-
juk: a restaurátorok viaszminta alapján 
már el is készítették a hiányzó kezet, és az 
INRI-táblácskát. A betonból készült ke-
reszt műkőbevonatát savval tisztára ma-
ratjuk, a szobrot pedig időjárásálló ara-
nyozással látjuk el úgy, ahogy eredetileg 
is volt. Egyedül a posztamenst körülvevő 
kovácsoltvas kerítés nem készült még el, 
rossz állapota miatt sajnos hosszabb ideig 
tart a helyreállítása” – sorolta a szüksé-
ges munkálatokat Molnár Krisztián. Az 
intézmény vezetője azt is elmondta, hogy 
a domboldalba kis lépcsőt vágnak, és a 
későbbiekben a ház egyik rendezvényé-
hez kapcsolódóan fogják felszentelni a 
keresztet.

A Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. által rendelkezésre bo-
csátott pályázati pénzből – a restaurá-
lás mellett – a művelődési ház kertje is 
megszépül. A látogatók kényelméért há-
rom, nádtetős kerti pihenő, madáretetők, 
a miliőbe illeszkedő akácfa szemetesek 
kerülnek a területre, valamint készült 
egy információs tábla is, melyről Király-
erdő történetét ismerhetik meg az érdek-
lődők. ● Miss Nándor

Gyarapszik a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjtemény

AKtuálIS

A helyreállítás nagy munka, 
hiszen a kereszten Krisztus 
ónból készült szobra sérült volt

Hajókirándulás
nyugdíjasoknak
Budapest XXI. Kerület csepel Önkor-
mányzata Borbély lénárd polgár-
mester kezdeményezésére a tavalyi 
évben több alakalommal rendezett a 
kerület nyugdíjasainak ingyenes ha-
jókirándulást.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, 
szeretnénk minél több a kerületben 
élő idősnek lehetőséget biztosítani 
a programon való részvételre. Ezért, 
várjuk azoknak a nyugdíjasoknak a 
jelentkezését, akik még nem vettek 
részt hajókiránduláson.

A hajókirándulás időpontja: április 
25., jelentkezési határidő: április 20.
Jelentkezni a 06-70/439-7769-es te-
lefonszámon lehet, hétfőtől péntekig 
8-tól 15 óráig!

A program lebonyolítója a Csepeli Városkép Kft.

Gyász: elhunyt  
Bálinth lehel
Elhunyt a Csepel Örökség díjas 
Bálinth Lehel  népművelő, aki a  Rad-
nóti Miklós Művelődési Ház igazgató-
ja volt 1969 és 1984 között.

Irányítása alatt a „Ragyás” a Helytör-
téneti Gyűjteménynek állandó kiál-
lításával, művészeti szakköreivel, is-
meretterjesztő előadásaival, kisfilmes 
fórumaival és az elsőként létrehozott 
Magányosok Klubjával országosan el-
ismert és népszerű intézménnyé vált.
Bálinth  Lehel  lokálpatriotizmusa, a 
kulturális értékek ápolása, tovább-
adása példaértékű lehet napjainkban 
is. 2011-ben Wlasics Gyula Díjjal tün-
tették ki, 2013-ban átvehette a csepeli 
önkormányzat erkölcsi elismerését, a 
Csepel Örökség Díjat. 

Bálinth Lehel temetése április 15-én, 
8.30 órakor lesz a Cinkotai temetőben 
(1164 Budapest, Simongát utca. 2.)

fotó: Tóth Beáta
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A Csepeli Városgazda Zrt. 
március végén kezdte el a Hol-
landi úton található, a Pusoma 
étteremmel szemben lévő ját-
szótér felújítási munkáit. Az 

átalakítást várhatóan április 
végén fejezik be, ebben az idő-
szakban a játszótér zárva tart. 
A területet felújítják, a kerítést 
elbontják, a régi játékok helyé-
re pedig újakat helyeznek ki a 
szakemberek. 

Borbély Lénárd polgármester 
programjában szerepel a csepeli 
játszóterek felújítása, ezért ke-

rül sor a Hollandi úton lévő ját-
szótér megszépítésére is. A Kis-
Duna-parton található területen 
a környezethez illő fajátékokat 
helyeznek el: a faipari osztály 
olyan játszóteret készít a gyer-
mekek számára, ami bemutatja 
a Kis-Duna-part élővilágát és 
közben elkalauzolja őket a ka-
lózok mesés birodalmába.

A játszótér fő eleme egy 13 méter 
hosszú és 3 méter széles kalóz-
hajó lesz, amelyet kalózágyúk-
kal, árbockosárral, mászó- 
elemekkel, csúszdával, a hajó 
belsejében ügyességi játékok-
kal, forgó kirakóval és iránytű-
vel szerelnek fel a szakemberek. 
A kalózhajó köré épül minden, 
ezért egy 140 m2 homokmeden-
cében helyezik el a hajótestet: 

e 
k ö r é 
lecsiszolt 
f e l ü l e t ű 
sz ik lakövek 
kerülnek, melyek 
a sziklás tengerpartot 
elevenítik meg. A hajót a 
homokteknőben megdönt-
ve helyezik el, ezzel is a hul-
lámzást próbálják érzékeltetni 
a tervezők. A homokmedence 
széléről kötélhágcsókkal és 
mozgó létrákkal lehet feljutni 
a hajó fedélzetére. A fedélzeten 
különböző faragott figurákkal: 
csontvázzal, papagájjal és egy 
nagyméretű iránytűvel talál-
kozhatnak a kis felfedezők. 

A játszótér elmaradhatatlan 
kelléke a homokozó, ahol a 
gyerekek a nyári időszakban 
is élvezhetik a homokvár-
építést, a süteménykészítést 
vagy az alagútásást, hiszen a 
homokozót napvitorlával sze-
relik fel a szakemberek, ami 
az erős napsütéses időszakban 
árnyékot biztosít a gyerekek 
számára.

A hajó borovi fenyőből készült, 
az állatfigurás játékok pedig 
borovi fenyőből és tölgyből 
készültek.

A tereprendezés nem a meg-
szokott módon történik, amíg a 
legtöbb játszótéren a sík terep-
re törekednek a szakemberek, 
addig itt egy sokkal izgalma-
sabb terep készül, dombokkal 
és völgyekkel.

váRoSgAzDA

Kalózhajó 
a Hollandi úti 
játszótéren

A játszótér fő eleme 
egy 13 méter hosszú 
és 3 méter széles 
kalózhajó lesz

Kerti zöldhulladék: ismét 
lehet zsákot vásárolni

Egyre több ügyfél érdeklődik telefonon 
és személyesen a Csepeli Városgazda Zrt. 
ügyfélszolgálatán a zöldhulladék-gyűjtő 
zsákokról. Az FKF Zrt.-től azt a válasz kap-
tuk, hogy az új, biológiailag lebomló, 100 
literes zöldhulladék-gyűjtő zsák a lakos-
ság számára március 29-étől bruttó 320 

Ft-os áron megvásárolható az Ecseri Úti 
Központi Ügyfélszolgálati Kirendeltségen 
(Bp. IX., Ecseri út 8–12.), illetve a társaság 
által működtetett hulladékgyűjtő udva-
rokban. (Amint a Városgazda ügyfélszol-
gálatán is lehet majd zsákot venni, jelez-
zük olvasóinknak.)

Érdemes telefonon érdeklődni, mert 
még nem minden hulladékgyűjtő udvar-

ba érkeztek meg a zöldhulladék-gyűjtő 
zsákok. Kékszám (helyi tarifával hívható): 
06-40/353-353 

A kerti zöldhulladékot március 21-től 
gyűjtik járatszerűen. A szolgáltatási kör-
zetek és az elszállítási napok változatla-
nok, vagyis ahonnan például szerdánként 
vitték el zsákokat, ezután is ezen a napon 
érkezik az autó. 

A tervek szerint a játszótéren két hintacsónak, csúszda, hal formájú mérleghinta és kifa-
ragott állatfigurák – teknősbéka, rák – is lesz
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Pályázat:
a legszebb konyhakertek

Csepel önkormányzata – csatlakozva  Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag 
város alpolgármestere által létrehozott A legszebb konyhakertek – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti 
a helyi versenyt.

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, 
termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti 
zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: a versenyen részt vevő 
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját vagy bérelt föld-
területen.

Nevezési kategóriák: Balkon: erkélyen kialakított; Mini: 50 m2 alatt; 
Normál: 50 m2 felett; Zártkert 1.: zöldség;  Zártkert 2.: gyümölcsös; 
Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs); Közösségi: csoportok, óvo-
dák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek

jelentkezési határidő: 2016. április 30. 

jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása. Lap kérhető 
és leadható: Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (1211 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 65.) vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu 

Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy 
annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készíté-
sét a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra 
jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása szabad, mindenki igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően 
gondozott, gyommentes, hasznos

4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan veze-
tett permetezési napló

7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, ön-
tözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása: 
található benne madáretető, madáritató, és madárodú, illetve ha  
a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található.

8. Külön előny, ha több generáció műveli együtt a kertet, a legkisebbtől 
a legidősebb családtagig.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben kü-
löndíjak odaítélése a település szervezésében.

országos díjazás: a programhoz 
kapcsolódó Magyarország leg-
szebb konyhakertje díjra történő 
jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsűri ajánlása alapján.

A kerteket két alkalommal – má-
jus 1. és augusztus 15. között) 
tekintik meg, előzetes időpont-
egyeztetés alapján.

eredményhirdetés:  2016. 09. 24.

JElENTKEzéSI
laP

Jelentkező neve: ______________________________________________________________

Születési neve: ___________________________________________________________

Címe: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Elérhetősége (telefon, e-mail):

________________________________________________________________________________

Minősége:   ¨ Tulajdonos      ¨ Megművelő

A benevezett konyhakert címe:

________________________________________________________________________________

Nevezési kategória (Csak 1 kategóriát jelölhet be!): 

¨ Balkon: erkélyen kialakított ¨ Zártkert 1.: zöldséges

¨ Mini: 50 m2-ig  ¨ Zártkert 2.: gyümölcsös

¨ Normál: 50 m2 felett ¨ Zártkert 3.: vegyes

¨ Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót e-mailben várhatunk-e a kertről?   

¨ Igen     ¨ Nem     ¨ Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben?

________________________________________________________________________________

A Jelentkező és a balkon/kert/udvar/telek/földterület meg-
művelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakert-
jei 2016-os programban önként vesz részt. 

A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, 
hogy a helyi zsűri tagjai, vagy azok megbízottjai – előzetes 
időpont-egyeztetés után – május 1. és augusztus 15. között 
kertjét két alkalommal megtekintsék. 

FoNtoS! A beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy 
mely kertről készült (név, cím)! 

Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszer-
mentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag utánpót-
lása, öntözés lehetőleg csapadék- vagy csatornavízzel, régi, 
népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása, 
fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ban kü-
lön előnyt jelent, ha a kertet több generáció műveli!

___________________________ , 2016. _______________________________________

____________________________________________________

Jelentkező aláírása

A jelentkezési lap kérhető és leadható: Csepeli Polgármesteri Hiva-
tal Főépítészi Iroda (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65.) vagy online: 
www.alegszebbkonyhakertek.hu

pályázAt
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Évek óta különös hangulata van a költészet 
napjának, amikor hivatásos színészek és 
diákok szavalják a magyar irodalom leg-
szebb verseit. Mintha csak költészetből áll-
na az élet – ezen a napon mindenesetre ez 
történik! A magyar költészet napját 1964 
óta József Attila születésnapján, április 11-
én ünnepeljük Magyarországon. 

Aligha van olyan település az országban, 
ahol ne akadna szárnyát bontogató verselő 
vagy már rangot szerzett költő, aki költé-
szetével tárja a világ elé érzéseit és gon-
dolatait. És mindig vannak olyanok, akik 
szívesen olvassák a sorokat, mert versek 
nélkül üresebb volna az életük.    

Csepel elismert költője Filip Tamás, aki 
nemcsak az olvasók szeretetét nyerte el, 
hanem a kritikusok tiszteletét is. Ennek 
köszönhetően többen és sokszor mél-
tatták, jutalmakkal díjazták munkássá-

gát. Legutóbb tavaly november 17-én, 
a főváros napja alkalmából kapta meg a 
Budapestért Díjat, amelyet a fővárosi ön-
kormányzat adományozott neki. Tarlós 
István főpolgármester akként dicsérte, 
hogy tetteivel, erkölcsi vállalásával gaz-
dagította a várost. A köznapi élethelyze-
teket nagy rácsodálkozással, ugyanakkor 
közérthetően ábrázolja verseiben. 

cIvIl élet

a versek ünnepe
A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium The 
Ice/Bear Project csapata nyerte meg a Diák 
Reporters országos diákpályázatot. A diák-
újságíró versenyre több mint 30 szerkesztő-
ség jelentkezett az ország minden részéről, 
a programba több mint 3000 diák kapcso-
lódott be: több száz tudósítás, cikk, interjú 
született a legváltozatosabb témákban.

A The Ice/Bear Project csapat kreativi-
tásával emelkedett ki a többi pályázó kö-
zül. Témájuk a környezetvédelem volt, 
melyet számos szemszögből körüljártak. 
Látogatást tettek a csepeli piacon, inter-
júkat készítettek a Magyar Tudományos 
Akadémia Ökológiai Kutatóközpont 
Duna-kutató Intézetének munkatársa-
ival,  elmentek a Vízművek Központi 
Szennyvíztisztító telepére, jártak a IX. 
kerületi polgármesternél, és egy ke-
rületi óvodában is meséltek a kicsik-
nek a környezetvédelem fontosságáról.  
Az iskolanapjuk végén fát ültettek; a fa-
ültetés során pedig időkapszulát rejtettek 
a földbe.

A Diák Reportes győztes csapatának tag-
jai Kiss Enikő, Magos Norbert, Ruha Tá-
bita és Virga Szabolcs; nyereményük egy 
háromnapos amszterdami utazás.

„mINDeNNApjAIm RéSze 
A veRSíRáS” 

Filip Tamás azt mondta érdeklődé-
sünkre, hogy pályáját a nyolcvanas 
években kezdte, amikor jogászhall-
gatóként végzett, de átjárt a böl-
csészkarra Nemes Nagy Ágnes költő 
poétikai kurzusaira, ahol a verskészí-
tés tudományát tanulta. Kezdetben a 
Jelenlét antológiában jelentek meg 
versei, majd hamarosan kiadták az 
első verseskötetét. Tavaly a válogatott 
költeményeit tartalmazó könyve ke-
rült a könyvesboltok polcaira. A vers-
írás a mindennapjai része; úgy mon-
daná, hogy folyamatosan készenléti 
állapotban van, gyűjtögeti a képeket, 
motívumokat, s aztán versbe foglalja 
ezeket. A költészet napja ünnep, de 
versei a hétköznapok részei.

”…elmoNDom hát 
mINDeNKINeK”

Április 11-én, 14 órától versmondó ver-
seny lesz a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban. Mindenkit szeretettel várnak  
a költészetnapi rendezvényre.

diákújságírók 
versenye

Óvodai beiratkozás, 
fontos tudnivalók
Azoknak a gyerekeknek, akik 2016. au-
gusztus 31-ig betöltik 3. életévüket, a 
nevelési év kezdő napjától, azaz idén 
2016. szeptember 1-jétől legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell 
részt venniük. 

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. 
május 2-6. 

Az óvodai nyílt napokkal és a beiratko-
zással kapcsolatos részletes informá-
ciókat a www.csepel.hu oldalon talál-
ják, de telefonon is érdeklődhetnek az 
egyesített óvodák számain: 211-3341, 
211-3343

A magyar költészet napját 
1964 óta József Attila 
születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük hazánkban

fo
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Másodszorra 
is astellas-díjas 
dr. oláh Ilona
Neves szakmai elismerésben részesült dr. 
Oláh Ilona háziorvos, a csepeli Tóth Ilo-
na Egészségügyi Szolgálat diabetológusa 
– immár másodszor. Tavaly az Astellas 
Pharma Kft. által szervezett „Az év orvo-
sa” pályázat második díját kapta, idén vi-
szont az első helyet érte el alapellátás ka-
tegóriában.

A doktornő amellett, hogy a kerület talán 
legnépszerűbb háziorvosa, és rengetegen 
járnak diabetológiai rendelésére a környe-
ző kerületekből és településekről is, a Sem-
melweis Egyetem Családorvosi Tanszékén 
is oktat. Az első ajánlása is innen érkezett: 
a díjra prof. dr. Kalabay László tanszék-
vezető terjesztette fel. Munkáját értékelte 
még dr. Barkai László, a Magyar Diabetes 

Társaság elnöke, valamint támogatta Bor-
bély Lénárd polgármester és a csepeli ön-
kormányzat is. Mindemellett számos beteg 
is megírta pozitív tapasztalatait a doktor-
nőről, így tekintélyes pályázati anyag jött 
össze, melyet hazai orvostekintélyekből 
álló szakmai zsűri értékelt. ● miss

FELHÍVÁS 

Szociális bérlakás-
pályázat 2016 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata Képviselő-testülete Szociális, 
Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizott-
sága szociális bérlakás-pályázatot ír ki, a 
lakások helyreállítási kötelezettségével, 
melynek benyújtási határideje: 2016. 
május 6-a, 12 óra. Hat önkormányza-
ti tulajdonú szociális bérlakás bérleti 
jogát lehet elnyerni. A teljes pályázati 
kiírás a csepeli városgazda Közhasz-
nú Nonprofit zrt. (Bp. XXI., Katona j. u. 
62–64.) hirdetőtábláján, illetve a www.
varosgazda.eu weboldalon érhető el.

A lakáspályázaton való részvétel részle-
tes és teljes feltételi listát a pályázati kiírás 
tartalmazza, azonban a következőket 
fontos kiemelni:
• a pályázó a pályázat benyújtásakor 
legalább 3 éve életvitelszerűen a XXI. 
kerület közigazgatási területén talál-
ható lakásban lakik, illetve tartózkodik, 
és ott bejelentett lakóhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel is rendelkezik, melyet 
lakcímkártyával, vagy okmányiroda által 
kiállított hatósági igazolással igazol

• a pályázónak, illetve a vele együtt köl-
töző közeli hozzátartozójának vagy élet-
társának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben nem lehet beköltözhető lakás
• az együtt költözők egybeszámított 
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladhatja meg a 71 250 forintot, egye-
dül költöző pályázó esetében a 85 500 
forintot, valamint
• az együtt költőzők nem rendelkezhet-
nek olyan vagyonnal, amelynek együttes 
forgalmi értéke a 7 125 000 forintot meg-
haladja – nem értve ide a mozgáskor-
látozottak, vagy a velük együtt költözők 
tulajdonában lévő, gépjárműszerzési hoz-
zájárulással vásárolt személygépkocsit. 
• a pályázónak esetlegesen már meglé-
vő önkormányzati bérleményére lakbér- 
vagy közüzemi díj tartozása nincs.

A pályázatokat kizárólag az erre a cél-
ra rendszeresített „Adatlap a szociális 
bérlakás-pályázat benyújtásához” c. 
nyomtatványon lehet benyújtani. 

Az ajánlat benyújtásának helye: Cse-
peli Városgazda Közhasznú Nonpro-
fit Zrt. ügyfélszolgálata: Katona J. u. 
62–64. Hétfőn 7–13 és szerdán 7–18 
óra között.

Bunda János 
kiállítása
Zsúfolásig megtelt a Csepel Galéria ki-
állítóterme március 31-én, Bunda János 
István festőművész tárlatának megnyi-
tóján. A Jedlik Ányos Gimnázium rajz-,
vizuális kultúra és művészettörténet 
tanárának kiállítására számtalan ta-
nítvány, barát, ismerős ellátogatott.  
A kiállítást Feledy Balázs művészeti 
író nyitotta meg. 

A galériában megtekinthető képek zö-
mében magángyűjtemények darabjai. 
„Ha foglalkoztat egy téma, heteken, 
akár hónapokon keresztül hordom ma-
gamban. Amikor a megvalósításra kerül 
sor, akkor azonosulok azzal a problé-
mával, hogy az anyag nem mindig azt 
hozza felszínre, ami a lelkemben van. 
Ha befejezek egy képet, soha nem érzem 
azt, hogy az jelent meg a képen, ami be-
lül van. Valószínű, ezért kezdem el a kö-
vetkezőt, mert hiszek abban, hogy egy-
szer egyezni fog a kettő” – mondta az 
alkotás nehézségeiről a festőművész. 

A tárlat április 22-éig, hétfőtől csütör-
tökig 8 és 16 óra között, pénteken elő-
zetes bejelentkezéssel tekinthető meg. 
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

fotó: Tóth Beáta

fotó: Benkő-Molnár Fanni
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A magyar–lengyel barátság napjához 
kapcsolódóan zajlott le immár negyedik 
alkalommal az a szabadfogású birkózó 
gálaverseny, melyet a csepeli birkózás el-

kötelezett támogatója, a 2009-ben elhunyt 
kétszeres magyar bajnok Baracsi Imre em-
lékére szerveztek. A versenyre idén hatá-
ron túli magyarlakta területekről, például 
Székelyudvarhelyről, Magyarkanizsáról 
és Révkomáromból is érkeztek csapatok, 
valamint Kielcéből, Csepel egyik lengyel 
testvérvárosából is jöttek fiatal birkózók. 
A verseny megnyitóján jelen volt – többek 
között – Bacsa Péter, a Magyar Birkózó 
Szövetség ügyvezető alelnöke, Märtz Jó-
zsef, a Csepeli Birkózó Club elnöke, vala-
mint Baracsi Imre özvegye és lánya. Bacsa 
Péter, aki a versenyt megnyitotta, örömmel 
üdvözölte a határon túli versenyzőket, és 
elmondta, hogy a Magyar Birkózó Szö-
vetség és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
között létrejött szerződésnek köszönhető, 
hogy sikerült határon túli klubokat is meg-
hívni. ● MN

Haltelepítés

A Ráckevei Duna-ági Horgászegyesületek 
Szövetsége a Csepeli Városgazda Zrt. segít-
ségével 7200 kilogramm pontyot telepített 
Csepelen márciusban. A Ráckevei Duna-
ági Horgászegyesületek Szövetsége és a 
Csepel Horgász Egyesület ebben az idő-
szakban 14 500 kiló kettőnyaras pontyot te-
lepített Csepel és Soroksár térségében: ezen 
a területen 2600 fő horgászik. ● Deme Sán-

dor alelnök, Csepel Horgász Egyesület

Nyári átállás  
a strandon
A Csepeli Fürdő a nyári átállás miatt 
április 11-e és április 29-e között zárva 
tart. S bár látogatókat nem fogad a strand, 
mégis nyüzsgés lesz a területen, ugyanis 
a Városgazda munkatársai a strand meg-
újításán, szépítésén dolgoznak. 

Baracsi-kupa: 
győztek a csepeliek 

Március utolsó hétvégéjén a 8. UTE Nem-
zetközi Labdarúgó Tornán vettek részt a 
Csepel Utánpótlás Sportegyesület ver-
senyzői. A magyarokon kívül szerbek, uk-
ránok, románok, görögök és amerikaiak is 
játszottak a tornán. A 2003-as korosztály 
focistái kapott gól nélkül, veretlenül lettek 
első. Olyan csapatokat utasítottak maguk 
mögé, mint az UTE, a PAOK (görög) és  

a román különítmény. Külön említést érde-
mel Horváth Zolta, aki a mezőnyjátékáért 

különdíjban részesült. Élvezetes, jó hangu-
latú torna volt, melyért dicséret jár a játéko-
soknak, és az edzőknek is a szép eredmé-
nyekért, a helytállásért – mondta Fazekas 
Attila szakosztályvezető.

végeReDméNy:

2003-as korosztály: 1. hely
2004-es korosztály: 3.hely
2005-ös korosztály: Silver Cup 3. hely 
2007-es korosztály: Bronz Cup 3. hely

végeReDméNy:

A dobogó harmadik helyére a Szé-
kelyudvarhelyi Birkózó Klub állhatott, 
második az Orosházi Birkózóklub lett, 
az első helyezést pedig a Csepeli Bir-
kózó Club érte el.

Nemzetközi focitorna

SpoRt
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3 AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL

3 KEDVEZMÉNYES TAGDÍJ: CSAK 3000 FT/HÓ

3 RÁSZORULTSÁG ESETÉN AKÁR INGYENESEN

3  DÍJMENTES ÓVODAI FOCI MINDENKINEK!

3 SZAKKÉPZETT EDZŐK

3 MODERN FELSZERELÉSEK

3 ÚJ MŰFÜVES PÁLYÁK

3 EDZŐTÁBOROK
3 KUPAMECCSEK
3 TÉRÍTÉSMENTES UTAZÁS!

VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK!

KÖZÖS ÉLMÉNYEK, KÖZÖS SIKEREK, KIVÁLÓ SPORTEREDMÉNYEK

MÁR KÖZEL 400 GYEREK VÁLASZTOTT MINKET

CSATLAKOZZ TE IS!

FOLYAMATOS A FELVÉTEL A CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE FOCISULIJÁBA!

BEIRATKOZÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

                                                      G TELEFON: +36 70 777 1973

         G E-MAIL: UTANPOTLAS@CSEPEL.HU

                                                      G FACEBOOK: www.facebook.com/

                                                            csepelutanpotlassportegyesulet

LEGYEN A SPORT MINDENKIÉ!

CSEPELI FOCISULI 
JELENTKEZZ TE IS! 

0018Focisuli_hird_209x266.indd   1 08/02/16   21:49

hIRDetéS
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SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

Kiállítás
Kedvenc képeim címmel  Gunics Adrienn fo-
tókiállítása nyílik  április 18-án, 17 órakor

Ismeretterjesztő előadások
2016. április 7-e, 17 óra: Helytörténeti 
esték – Ez is 1956-ban történt... Termé-
szeti katasztrófák és következményei 
Csepelen – dr. Bolla Dezső előadása 

EZ(O)KOS klub
Április 13-a, 17 óra: Hogyan dicsérjünk jól? 
- a visszajelzések fontossága és valódi üze-
nete, Benes Andrea pszichológus előadása.
Április 27-e, 17 óra: Denke Ibolya spirituális 
pszichológiai tanácsadó, numerológus várja 
beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.

Pódium színházbarátok köre
Április 16-án a Helyet az ifjúságnak avagy 
adom a bankot! c. zenés komédiát nézzük 
meg a József Attila Színházban. Jegyek: 
3200 Ft/db. Május 28-án 15 órától a 
Madách színházban Les Misérables – A 
nyomorultak című musicalt nézzük meg. 
Jegyek korlátozott számban a könyvtárban 
kaphatóak (4900 Ft/db).

Május 28-án ismét hajókirándulás a 
Csepel-sziget körül! 4000 Ft/fő,  6 év alatt 
ingyenes. Jelentkezni a könyvtárban lehet 
április 4-től.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, ren-
delkezzen adója 1%-áról: Pro Bibliotheca 
Civica Alapítvány: 18166741-1-42 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. novak.rozsa@gmail.
com tel:.06/30-4141-684

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512 

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás!

Minden rendezvény ingyenes.

* * *
KIRÁLYERdEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvat: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Meridiántorna: április 21-e, 15 óra

Szemtorna: április 21-e, 15.30 óra

Hahota-klub: április 14-e és 28-a, 16 óra 

Origami klub: április 13-a, 17 óra 

Matematikakorrepetálás minden szer-
dán fél 5-tól fél 6-ig. 

Ezoterikus előadás április 8-án, 17 óra-
kor. Téma: tarot 

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak:  www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *
CSILLAgTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30-tól. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
Április 20-a: Belső gyermekünk 

Társasjáték Klub ( Társasjáték délUtán 
Alapítvány) Május 6-án, 14-17 óráig: 
Játsszunk együtt!

Meglepetés Anyák napjára – kézmű-
ves-foglalkozás a könyvtárban április 29-én 
16-tól 18 óráig.

Programjaink ingyenesek. 

Minden olvasót szeretettel várunk. 

Kérjük, támogassa könyvtárunkat beirat-
kozásával! További hírek, információk a 
www.fszek.hu honlapon, illetve Facebook-
on keresse a „Vénusz utcai könyvtárat”.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

CSEPEL SZíNHÁZ
Május 4-e, 19 óra: Cigányprímás –operett 
két felvonásban. Szereplők: Mikó István, 
Kurkó József, Sövegjártó Áron, Geszthy Ve-
ronika, Lukács Anita, Bódi Barbara

PROgRAM
Április 16-a, 18 óra: Tilinger Attila koncert
Április 17-e, 9-12 óra: Babaruha-börze 
Április 23-a, 18 óra: A Kromatika Kul-
turális Egyesület szervezésében: A zene 
gyöngyszemei (A műsorban különleges és 
igényes összeállítású zenei darabok szólal-
nak meg.) 

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, 
kedd: 8.00–18.00, szerda: szünnap, 
csütörtök 13.00–18.00, 
péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai 
Csepeli Kertbarát Kör előadása: április 
26-a, 16.30: Sziklakerti növények, Kohut 
Ildikó előadása.  

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Április 12-e, 17.00 óra: Téglás-Hajós Éva 
költő és a 85 éves Szeitz János  író, drámaíró, 
költő művei.  

Irodalmi Presszó 
Április 26-a, 18 óra: Az est vendége 
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas 
színművész 

galéria 21 
Április 14-ig a „Tervezéstől a megszüle-
tésig” - Színházi díszletek, jelmezek ter-
vezése és megvalósulásának története a 
fotós szemével. Darvasi Ilona, Kovács Ivett 
Alida díszlet- és jelmeztervezők valamint a 
Stemmer Ferenc Fotóklub tagjainak közös 
kiállítása.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
ANgOL, NÉMET nyelvtanfolyamok 
„2016 tavasz”(Heti négy órában, a csopor-
tokhoz csatlakozási lehetőség van.) 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüt-
tes, Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, 
Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tor-
na Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, 
hathajóga, zumba, gerinctorna, Pilates-
torna,  Sparring Boksz Klub, Nyugdíjas 
Nosztalgiaklub, Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

CSEPEL gALÉRIA
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

Bunda János festőművész kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐdÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS
Ádám Judit festőművész emlékkiállítása 
„Az avantgárd szellemiség kibontakozá-
sa a hatvanas években”. Megtekinthe-
tő április 27-ig. 

TÁRSASJÁTÉK-KEdVELŐK KLUBJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17.00–18.00 között.

CSOPORTJAINK 
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerda 9.30–10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermekgondozóval. Az 
első alkalom ingyenes.

TÜNdÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 16.30–17.30, 
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola (6–10 éves korig)
péntek 16.00-16.45 és 17.00-17.45
vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu 
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16.00–17.00
vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
kezdő – szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00, 
haladó – szerda: 18.00–19.00, 
péntek: 19.00–20.00, 
vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion-dance
kedd, csütörtök: 16.00–17.00 (alapozó), 
17.00–18.00 (alsós), 18.00–19.00 (felsős)
vezeti: Toronya Alexandra
íjászklub
Áprilisban 30-án, szombaton: 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-2.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, 
vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17 
kezdő: kedd: 17–18, cs: 16–17, 
vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, 
csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egye-
sülete Klubfoglalkozás minden hónap 
utolsó keddjén 14.00 és 19.00 között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30–20.00, vezeti: Hanczár János 

Hastánc
kedd 18.00–19.00, 
vezeti: Tóth-Czirják Aliz
íjászklub
áprilisban 30-án, szombaton: 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-12.30, vezeti: Sárfi László
Új! Latin steps – Női latin táncóra
Hétfő: 18.30-19.30. Szeretettel várok 
mindenkit, aki a tánclépések elsajátítása 
mellett kikapcsolódásra, szórakozásra 
vágyik.  A  Latin  steps  hölgyeknek való  la-
tin  táncóra, amiben az alakformálás és a 
garantált fogyás mellett a nőiességre is 
nagy hangsúlyt fektetünk: csípőmozgá-
sok, kar használata és persze a magabiz-
tosság, és mindez igazi latin zenékre. 
Kezdő társastánc – a tanfolyam 5 jelent-
kezőtől indul, előzetes jelentkezés szükséges. 
A mambótól egészen a cha-cha-cha-ig, az 
angolkeringőn át, a tangóig számos népszerű 
tánctípussal ismerkedünk meg, amelyeket 
akár a régi idők zenéjére, vagy a mai dalla-
mokra is táncolhatunk. Hétfő: 19.30-20.30 
Senior Latin Steps – női latin táncóra 
50 felett! – a tanfolyam 5 jelentke-
zőtől indul
A  Latin  steps hölgyeknek való  latin  tánc-
óra, amiben az  alakformálás  és a ga-
rantált fogyás mellett a  nőiességre  is 
nagy  hangsúlyt  fektetünk. Mindemel-
lett korspecifikus nyújtást végzünk.  
A tánc nincs korhoz kötve, de itt saját kor-
osztályával táncolhat. 
Hétfő: 18.30-19.30, 
péntek: 11.30–12.30. 
Vezeti: Molnár Melinda Antónia, 
érdeklődni: melindance86@gmail.com 
vagy 06-20/232-0519 
www.melindance.hu
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen” 
Csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba 
hétfő 18.00–19.00, 
szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, 
vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 

Ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig:  13-tól 17-ig,
szombaton: 9-től 13 óráig  
(20 perc/fő/alkalom)

Nyitvatartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–20.00 
– 15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni,
szombaton 9.00–13.00 
Könyvtár: 
hétfőn zárva, 
keddtől péntekig 13.00–19.00, 
Minden páratlan héten szombaton: 
9.00-13.00 

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu 
Facebook-oldalunkon és telefonon: 
420-7874

Alacsony árakkal, igazi retro büfé-
hangulattal, kellemes szabadtéri 
környezetben ismét megnyitott a 
Kis-Duna büfé a Sport- Szabad-
idő- és Rendezvény Központban. 
A vendégek örömére bővül a 
melegszendvics- és a sörkínálat. 
A büfé 10 és 20 óra között várja a 
csepelieket. 

Nyitva a Kis-duna büfé
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek ajándékcsomagot nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. április 18.

Sorsoltunk!  A március 24-ei skandináv rejtvény nyertese: Papp András 1211 Budapest, Kossuth L. utca. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar Lacika 1212 
Budapest, Szabadkai u. Nyereményük 1 000 forintos Libri utalvány. A nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között. (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KeRületI ÖNKoRmáNyzAt lApjA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondó 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek:  Máger Judit (olvasószerkesztés, törde-
lés), Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Kis György, Kitzinger Adrienn, 
Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Miss Nándor, Zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2016. április 21-én, csütörtökön jelenik meg.
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Rejtvényünkben egy jeles nap meghatározását fejthetitek meg. 
Milyen	rendezvény	lesz	ekkor	a	Radnóti	Miklós	Művelődési	Házban?

Vízszintes: 1. Alvó ember látja 5. A	meghatározás	második	fele	(zárt	betűk:	
K; É; N) 9. Sós péksütemény 11. Sánc vissza! 12. Ollós állat 13. Segélykérés 
morzejelének betűi 15. Kettős betű 16. Ilonát 18. Szántóeszköz 19. Elek! 
20. Bűncselekményt szenved el 23. Erek! 24. Azonban 25. Arcon van 27. Teszi 
29. X, arab számmal! 30. Majdnem a leggyorsabb kutya! 32. Kevert epe! 
33. C, arab számmal! 35. ”A” fehér ital 36. Papa fél! 

Függőleges:	1. A	meghatározás	első	fele	(I;	A;	G;	A)	2. Nem működik tovább 
3. Majdnem szélvihar! 4. Mese fele! 6. A fiatalabb fiútestvér 7. Léna egyneműi! 
8. Bőröndnél kisebb hordozóeszköz 10. Kettős betű 14. Csomót bont 17. Szélesre 
nyitja (pl. kaput) 18. Nem azokat 21. Líra egyneműi! 22. Arra a helyre 23. Tetejére 
26. Ráközelítés (kamerával) 27. Ráma fele! 28. Terepjáró angolul 31. Fekhely betűi 
keverve! 34. Soha egyneműi! 35. Argon vegyjele

Előző rejtvényünk megfejtése:	Gerzsenyi	Sándor:	Eljött	a	drága	ünnep
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12 13 14 15
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19 20 21 22

23 24

25 26 27 28
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36



20 csepeli hírmondóhIRDetéS



21csepeli hírmondó hIRDetéS

INgAtlAN________________________________________ 
RÉSZBEN felújított 63 nm-es ház 540 nm-es 
saroktelken, Szentmiklósi úton eladó 20,3 mFt. 
T.: 06-20-386-5798________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214  ________________________________________ 
ZÁKÁNYBAN, csendes, oxigéndús, forgalommentes 
zsákutcában, csodálatos kilátással a Drávára. Minden 
közművel ellátott kétszintes 56 nm-es lakóterű, 2,5 
szobás, lakásnak is alkalmas hétvégi ház, 12 nm-es 
pincével, 16 nm-es garázzsal, 21 nm-es fedett terasz-
szal, 674 nöl-es (2428 nm) gondozott telekkel eladó. 
Irányár: 3,5 mFt. T.: 06-30-455-4698, 06-70-439-7766

álláS________________________________________ 
PALACKMOSOgATÁSRA keresünk részmunka-
időre   munkatársnőt a 22. kerületbe borászatba" 
tel: 06 30-560-1264________________________________________ 
BORÁSZATBA fizikai betanított munkára keresünk  
munkatársat a 22. kerületbe" tel: 06 30-560-1264________________________________________ 
MUNKÁJÁRA igényes varrónőt keresek sziget-
szentmiklósi varrodába. Jó kereseti lehetőség! 
T.: 06-20-223-1300

ADáS-vétel________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes érték-
becslés. T.: 06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan 
kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, por-
celánt, kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, hír-
adástechnikát, hanglemezt, könyveket, kitünte-
téseket, hagyatékot. Pintér Nikolett T.: 466-8321, 
06-30-973-4949

egéSzSég________________________________________ 
MOZgÁSTERÁPIA egyéni foglalkozásokban, 
gyermekeknek is. Testtudat, reális önkép, lelki 
egészség, szisztémás betegségek mellé is. Emellett 
pároknak táncterápia. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp. 
Komáromi u. 55., T.:  Laskai Linda  06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu www.laskaitreningek.hu  

táNc________________________________________ 
HATHA YOgA reggel-este, moderntánc gyermek/
felnőtt, relaxáció, mozgás/táncterápia, speciális 
tréning gerincbántalmakra, pilates, nyújtások, 
magánórák, fitt-dance, salsa! . Vitart Stúdió Cse-
pel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu;  www.laskaitreningek.hu  

SzolgáltAtáS________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű 
vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villanysze-
relést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-2369; 
delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
MEgOLdÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Mártí-
rok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-88, 
06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
CSERE ARANKA fodrászmester várja régi és új ven-
dégeit a Kossuth Lajos u. 100/a-ban. Dauer, vágás 
50 % tavaszi kedvezménnyel. T.: 06-20-216-2964________________________________________ 
ÉPÜLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, üz-
letek teljes körű szerelése, felújítása, bővítése, biz-
tosítéktábla cseréje, vezetékek  áthúzása, EPH ki-
építés, jegyzőkönyv készítése. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. Javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
AJTÓK – ABLAKOK passzítása szigetelése, par-
kettázás, zárcserék zárbeállítás javítások, festés- 
mázolás, tapétázás, burkolás, kőműves javítások, 
garanciával. T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
KERT-TELEKRENdEZÉS. Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés, 
egyéb kertészeti kőműves munkák reális áron! In-
gyenes felmérés. www.telekrendezes.hu 
T.: 06-1-781-4021, 06-20-259-6319 ________________________________________ 
INgATLAN felújítás! Épületek külső és belső javí-
tása, hőszigetelés, homlokzati javítás, kőműves, 
ácsmunkák, festés, burkolások, kerítés építés. 
T.: 06-1-781-4021, 06-20-259-6319________________________________________ 
FESTÉS- mázolás, tapétázás, kisebb munkák! Kő-
műves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely: 
06-30568-6255

ApRóhIRDetéSeK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget 
nem vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesz-
tőségben: hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Bp., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu

A cSepelI váRoSgAzDA zRt. 
Felvételt hIRDet Az AláBBI muNKAKÖRÖKBeN

lAKAtoS, víz-gázSzeRelő
Elvárások: hegesztővizsga, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 

minőségi munkavégzés,

KőműveS, BuRKoló 
Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, minőségi munkavégzés,

FeStő-mázoló, tApétázó
Elvárások: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, minőségi munkavégzés

jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet. jelentkezéskor benyújtandó 
iratok: Önéletrajz; Szakmunkás bizonyítvány „B” kategóriás jogosítvány

jelentkezni munkanapokon 08.00-tól 16-00-ig az ügyfélszolgálaton 
vagy a hornyak.zoltan@varosgazda.eu e-mail címen lehet.

A cSepelI váRoSgAzDA zRt. Felvételt hIRDet 

pARKőR  
munkakör betöltésére

elvárások: Alapfokú iskolai végzettség, megbízhatóság, 
terhelhetőség, becsületesség

megbízás időtartama: határozott idejű, 6 hónapos munkaszerződés, 
mely megfelelés esetén hosszabbítható

munkakörbe tartozó feladatok: közterület, játszótér, őrzése, ellenőrzése, 
felügyelete, játszóeszközök műszaki állapotának ellenőrzése, 
rendeltetésszerű használatának felügyelete, parkgondozás, 

hulladékgyűjtési feladatok ellátása, időjárási tényezők függvényében 
síkosság-mentesítési feladatok ellátása

jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet
jelentkezéskor benyújtandó iratok: Önéletrajz, szakmunkás bizonyítvány

jelentkezni munkanapokon 08.00-tól 16-00-ig az ügyfélszolgálaton 
vagy a allas@varosgazda.eu e-mail címen lehet.

CSEPELEN a Szent Imre térnél épülő (CSOK-kolható) 
6db 60-80 nm-es tetőtéri lakás, a ház udvarán lévő 
kocsibeállóval együtt,  egyben vagy lakásonként eladó.
 

A jelenlegi állapotában az ára 
a készültségi foktól függően 
2-4 mFt/lakás.
 

A várható össz. 
bekerülési-költsége 
kb. 10 mFt/lakás.
 

A várható beköltözés 
kb. 2016. második fele.
Érdeklődni: 06-30-951-3004
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ZENÉS MESEJÁTÉK A
MESEKOCSI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

a dzsungel
könyve

2016. ápri�s 17., 11 óra KIEGÉSZÍTŐ
PROGRAM:

UGRÁLÓVÁR
ÉS INGYENES
KÉZMŰVES-

FOGLALKOZÁS

BELÉPŐ:
900 FT

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747  •  e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

Családi pörköltfőző versenyt hirdet a Csepeli Vár�kép K�., melyre minimum négyfős családok 
jelentk�ését várják. Az alapanyagot és a bográcsot a verseny kiírója b�t�ítja, � elké�ítésh� 

�ükséges további e�közöket, fű�ereket a verseny ré�tvevőinek kell magukkal hozni. 
Az első 12 jelentk�ő család állhat a bográcsok mellé, s mutathatja meg, milyen jól bánik a főzőkanállal. 

Az elké�ült ételeket �akértő zsűri k�tolja és értékeli. 
1. díj: 15 000 forint értékű, egy csepeli étteremben felha�nálható utalvány

2. díj: 10 000 forint értékű konyhafel�erelés • 3. díj: 5 000 forint� könyvutalvány
Hely�ín: Radnóti Mikl� Művelődési Ház, 1214 Budapest, Vénu� u. 2.

Időpont: 2016. május 1-je, vasárnap  Jelentk�ési határidő: 2016. április 22.
A verseny 9.00 -12.00 óra között zajlik, eredményhirdetés 12.15 órakor

Információ és jelentk�és: Radnóti Mikl� Művelődési Ház 1214 Budapest Vénu� u. 2.
Telefon: 06-1-278-2757; e-mail: radnotim¯h�@csepelivar�kep.hu

FelhívásFelhívás

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Ig�i retró majális ré�esei lehetünk a Radnóti Mikl� Művelődési Ház területén, 
ahol, a zalai dödölle, sör és virsli mellett májusfa állítás, KGST-autók, Dr. Bubó, zsonglőrök , 
stand up comedy, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, harcművé�eti-, valamint akrobatikus 
rock and roll bemutató várja többek között � érdeklődőket. Az eseményt utcabál zárja majd. 

Mindenki érdekes, �órakoztató kikapcsolódásra �ámíthat. 

Csepeli retró majális
Május 1. vasárnap 9:00-20:00
Csepeli retró majális
Május 1. vasárnap 9:00-20:00

BABA•MAMA
BÖRZE

asztal bérlés 1500 Ft, állvány bérlés: 500 Ft

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

április 9., 
május 21., június 11.,

9-től 13 óráig

Radnóti Miklós 
Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., 
Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

RAJZPÁLYÁZAT

A MI FöLDÜNK
A Csepeli Városkép Kft. rajzpályázatot hirdet a 
Föld Napja alkalmából óvodások és kisiskolások 
részére. Vigyázz rám, én vagyok az otthonod! 
Rajzold le, Te mit teszel értem! 
A munkákat technika megkötése nélkül, 
A4-es méretben várjuk a Királyerdei 
Művelődési Házba április 20-ig. 

TANFOLYAMOK

ÚJ! Önzetlen masszázs
Ingyenes, önzetlen biomasszázs (ruhában, 
masszázságyon) állapot felméréssel. Lazítás, 
stresszoldás, egészségjavítás, pozitív energia.
időpont: áprilistól keddenként 16-20 óráig
Információ: Bokor András 06-30-623-1277 

ÚJ! Duci torna 
Túlsúlyosoknak összeállított gyakorlatok, 
kímélik az ízületeket, erősítik az izomzatot, 
és elindítják a zsír lebontást. 
Időpont: hétfő 18.00, szerda 8.30. 
Érdeklődni lehet Herold Ágnes 
mozgás terapeutánál a 06-20-777-6820

Kézimunka Szakkör 
Időpont: csütörtök 14.00-16.00,
 részvételi díj: 500 Ft, 
vezeti: Debrődi Józsefné 

ÚJ! Horgolás
A tanfolyamra mely hat alkalomból áll, bárki 
jelentkezhet, nem kell hozzá előképzettség.
Minden eszközt és alapanyagot biztosítunk.
időpont: hétfőnként 18.00-19.30; 
részvételi díj: 18 eFt/6 alkalom
Információ: 06-70-236-8368; 06-30-681-6443

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a 
babával. Várandósoknak is ajánlott.  
Időpont: szerda 10.00. 
Részvételi díj: 1000 Ft/ alk., 5000 Ft/ 6 alk. 
Vezeti: Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Pilates 
Pilates alapokon nyugvó, magas intenzitású 
tréning. Időpont: péntek 18.00-19.00. 
Jelentkezni: 06-30-939-1430 (Kollek Ágnes)

Hangfürdő – A programra előzetes
 jelentkezés szükséges! 
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: március 24. 18.30, április 9. 10.00, 
április 21. 18.30; díja: 1100 Ft/alk., 
vezeti: Eisenmann Tünde

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI gYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GyÁR TöRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-
18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

Április 16., május 21., június 18. 10 órától 
Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhely 
SÉTA A MÚLTBA
Cím: 1214 Budapest Tejút u. 12. 
A programra előzetes regisztráció szükséges!
Bejelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Radnóti Miklós Művelődési Ház 1214 
Bp. Vénusz u. 2. Tel.: 278-27578 
e-mail:radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK

MÁJUSTÓL ÚJ TANFOLYAM: 
GRAFOLÓGIA-ENNEAGRAM 
hétfő: 19.00-21.00

ASZTROLÓGIA
Szombat: 11.00-13.00, bejelentkezés:  
06-20-595-3518, hegyesandrea72@gmail.com

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

Fellépnek: MADARÁSZ KATALIN és PÁLFI PÉTER
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Németi Pál, Farkas Melánia, 

a Meglepetés unokák, Nagy János dallamfüttyös, 
és a Csepeli Mosolygó Dalkör Péter Anna vezetésével
Kísér: Tarnai Ágnes – zongora, Nagy Imre – harmonika

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

A belépő ára 900 Ft. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti K
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2016. április 15., 18:00 óra

GRAFOLÓGIA 
A SZIMBÓLUMOK

ÉS A BETEGSÉGEK 
TÜKRÉBEN

előadó: Hegyes Andrea grafológus

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

FÖLD
NAPJA
FÖLD
NAPJA

2016. ÁPRILIS 24. VASÁRNAP2016. ÁPRILIS 24. VASÁRNAP

Program:
10:00 A Repkény utcai óvodások műsora 

10:15 Közös virágültetés
11:00 Piszke és Ribiszke – 

a Hókirálynő Meseszínpad előadása
12:00 A Hahó Együttes gyerekkoncer�e

13:00 Rajzpályázat eredményhirdetés
13:30 enHome Zöldjárat – érdekes fizikai kísérletek
15:00 Alkoss hulladékból! – a kreatív alkotóműhely 

munkáinak eredményhirdetése

15:15 Sztárfellépő: Bebe
Ezen kívül:

kézműves és mozgásos foglalkozás a fenntarthatóság jegyében
az élővilág érdekességei állatbemutatók • reform ételek kóstolója

 háztartási elektronikai hulladékátvétel
Freightliner – az utcai locsoló kanna • mesekiállítás 

„embernagyságban” • mini virágpiac

A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Együttműködő partnereink: 
Gyermekláncfű Oktató Központ • ELMŰ – ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Határokon Átívelő Nemzeti I�úsági Egyesület

A programváltoztatás jogát fenntar�uk!

Királyerdei Művelődési Ház 1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu
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Megálmodtuk!
Veled együtt

szeretnénk Segíteni
a rászoruló
családoknak!

Amit
kínálunk?

100 árusítóhely,
Nincs asztalbérlési

díj! De…

Amit
Tőled várunk?
Tartós élelmiszer, 

egyéb felajánlás,

segítség. 

a regisztráció után

tájékoztatunk!

BÖRZEBÖRZE

22

44

11

33

55

77

88

66
Mit árulhatok

a helyszínen?

Mindent, ami másnak kincs lehet :)

Jó minőségű gyerek és felnőtt

ruhát, cipőt, játékot, könyvet,

ékszert és egyéb kiegészítőt.

Gyerekekregondoltatok?Igen! Kézműves-foglalkozássalés mini játszórésszelkészülünk.
Nem szeretnék árulni,
de szívesen segítenék,
hogyan tehetem meg?

A helyszínen lehetőség lesz leadni

 tartós élelmiszert, jó minőségű
gyerekruhát (bővebb

információ telefonon!)

Hol lesz
a börze?

Nagy Imre ÁMK
tornacsarnok

(1214 Bp. Simon Bolivár
sétány 4-8.)

Hogyan lehet
regisztrálni?

Telefonon: 06-70-439-7763
itt bővebb tájékoztatást kapsz

a gyűjtéssel kapcsolatban,
e-mailen

adnijo@csepelivaroskep.hu
valamint a facebookon

létrehozott
Adni jó! Csoportba.

A rendezvény fő támogatója:
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2016. ÁPRILIS 17., 10-14 ÓRÁIG JELENTKEZZ TE IS!JELENTKEZZ TE IS!


